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Profesjonalna praska hydrauliczno-elektryczna HKP 22 EL

Profesjonalna praska hydrauliczna z wbudowanym źródłem ciśnienia o układzie 
poziomym, z napędem elektrycznym (bateryjnym). Narzędzie posiada głowice 
roboczą przeznaczoną do zaciskania końcówek. Automatyczny powrót tłoka, 
możliwy również ręczny powrót. Wyposażona w oprogramowanie analityczne 
na PC. Gwarantowane 10 000 cykli roboczych narzędzia, (po tym okresie 
wymagany jest przegląd serwisowy).

CECHY I KORZYŚCI

profesjonalna praska z wymiennymi matrycami systemu 22

obrotowa i otwierana głowica robocza umożliwia boczne i czołowe 
„wejście” do głowicy zaciskającej

dwustopniowy system hydrauliczny z automatycznym powrotem 
tłoka

oprogramowanie do analizy wykonanych zaciśnięć

DANE LOGISTYCZNE

Typ HKP 22 EL

Indeks Ergom E06PZ-05160006001

Waga [kg] 4,2

DANE ELEKTRYCZNE

Czas ładowania akumulatora [min] 45

Ilość zaciśnięć z jednego 
naładowania akumulatora [szt] 

ok 190 dla Cu standard 150 mm² 
(Wartość orientacyjna zależna 
od typu i rodzaju zastosowanego 
przewodu i końcówki, temperatury 
otoczenia, itp)

Napięcie akumulatora [V] 14,4

Pojemność akumulatora [mAh] 2600

DANE MECHANICZNE

Napęd Akumulator Li-Ion 14,4 V 2,6 Ah

Typ matryc KP22

Kąt obrotu głowicy [°] 360

Siła nacisku [kN] 60

Czas zaciskania [s] 3 ÷ 4

Długość [mm] 480

Zakres zaciskania 6 ÷ 300

UWAGA!

Przy ciągłej pracy urządzenia umożliwia zasilacz sieciowy HKP - PA1.

Matryce KP22 należy zamawiać osobno - polecamy zestawy.
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SKŁAD ZESTAWU W zestawie [szt.] Komentarz

HKP 22 EL 1 -

HKP - BA1 2 Akumulator

HKP - CHA1 1 Ładowarka

Metalowa walizka 1 -

Instrukcja obsługi 1 -

Kabel USB 1 -

Oprogramowanie PC 1 -

ZACISKANIE

Grupa końcówek Przekrój przewodu [mm²] Kształt zaciśnięcia

Al DIN 10-240 sześciokąt

Al-Cu 10-240 sześciokąt

Al-c 16-240 sześciokąt

Al-g 16-185 sześciokąt

CKOR, CKL 10-240 sześciokąt

Cu DIN 6-300 sześciokąt

Cu EKO - KREo, LE 10-95 sześciokąt

Cu Standard 10-400 sześciokąt

H...ERHN, HI...ERHL 10-185 trapez

HI 2x 6-16 trapez

KO, KW, KI, KOR, KL 10-95 karb

MJPB 16-35 sześciokąt

MJPT 16-120 sześciokąt

ZLA 16-95 karbowanie

se 35-300 formowanie na okrągło

sm 10-300 formowanie na okrągło
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